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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 24ης Ιανουαρίου 2019, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού, σχετικά με το αν 
ενδείκνυται να προστεθεί το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ) στη νομική βάση της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής.

Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα που μνημονεύεται ανωτέρω κατά τη συνεδρίασή της στις 18 
Φεβρουαρίου 2019.

I - Ιστορικό

Η πρόταση αποσκοπεί να θεσπίσει το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ), το οποίο 
θα ενεργεί ως διάδοχο ταμείο του υφιστάμενου Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης1, με πρωταρχικό στόχο την παροχή στήριξης για την αποδοτική διαχείριση της 
μετανάστευσης από τα κράτη μέλη. Σκοπός του Ταμείου είναι να διασφαλίζει ότι η ΕΕ 
εξακολουθεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τα άτομα που χρήζουν διεθνούς 

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 
2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 
2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
150 της 20.5.2014, σ. 168).
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προστασίας, να διευκολύνει την επιστροφή των προσώπων που δεν έχουν δικαίωμα 
παραμονής και να στηρίζει λύσεις που αντικαθιστούν τις παράτυπες και ανεξέλεγκτες ροές με 
ασφαλείς διαδρομές που τυγχάνουν ορθής διαχείρισης. 

Η κύρια πρόκληση που στοχεύει να αντιμετωπίσει η πρόταση είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη 
ευελιξία στη διαχείριση του Ταμείου σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, 
μέσω της δημιουργίας νέων μηχανισμών για την κατανομή της χρηματοδότησης για την 
επιμερισμένη, την άμεση και την έμμεση διαχείριση.

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 και στο άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 της 
ΣΛΕΕ που αφορούν τις πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη 
μετανάστευση. Στην επιτροπή LIBE κατατέθηκαν πολλές τροπολογίες με τις οποίες 
προτείνεται να προστεθεί στη νομική βάση το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ σχετικά με την αρχή της 
αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων 
και στο οικονομικό επίπεδο.

Η έκθεση της επιτροπής LIBE έχει προγραμματιστεί να εγκριθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2019, 
προκειμένου το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στην ολομέλεια 
πριν από τις εκλογές. Επομένως, έως την ολοκλήρωση των εκλογών δεν θα διεξαχθούν 
διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τον συγκεκριμένο φάκελο.

ΙΙ - Σχετικά άρθρα της Συνθήκης

Τη νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής αποτελούν το άρθρο 78 παράγραφος 2 της 
ΣΛΕΕ και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 της ΣΛΕΕ, τα οποία περιλαμβάνονται στον τίτλο 
που αφορά τον χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, στο κεφάλαιο που αφορά τις 
πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση. 

Το άρθρο 78 της ΣΛΕΕ ορίζει τα εξής (υπογράμμιση του συντάκτη):

Άρθρο 78
(πρώην άρθρα 63, σημεία 1 και 2, και 64, παράγραφος 2, της ΣΕΚ)

1.  Η Ένωση αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της 
επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας με στόχο να 
παρέχεται το κατάλληλο καθεστώς σε οποιοδήποτε υπήκοο τρίτης χώρας χρήζει 
διεθνούς προστασίας και να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της μη-
επαναπροώθησης. Η πολιτική αυτή πρέπει να συνάδει με τη Σύμβαση της 
Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και με το Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 
1967 περί του καθεστώτος των προσφύγων, καθώς και με άλλες συναφείς 
συμβάσεις. 

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
λαμβάνουν μέτρα όσον αφορά κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, στο οποίο 
περιλαμβάνονται:

α) ενιαίο καθεστώς ασύλου υπέρ των υπηκόων τρίτων χωρών, το οποίο 
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ισχύει σε όλη την Ένωση,

β) ενιαίο καθεστώς επικουρικής προστασίας για τους υπηκόους τρίτων 
χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας, χωρίς να τους χορηγείται 
ευρωπαϊκό άσυλο,

γ) κοινό σύστημα για την προσωρινή προστασία των εκτοπισμένων 
προσώπων σε περιπτώσεις μαζικής εισροής,

δ) κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του ενιαίου 
καθεστώτος ασύλου ή επικουρικής προστασίας,

ε) κριτήρια και μηχανισμοί καθορισμού του κράτους μέλους που είναι 
υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου ή επικουρικής προστασίας,

στ) προδιαγραφές σχετικά με τις προϋποθέσεις υποδοχής αιτούντων άσυλο ή 
επικουρικής προστασίας,

ζ) εταιρικές σχέσεις και συνεργασία με τρίτες χώρες για τη διαχείριση των 
ροών προσώπων που ζητούν άσυλο ή επικουρική ή προσωρινή 
προστασία.

3. Εφόσον ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επείγουσα 
κατάσταση, λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο 
μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, προσωρινά μέτρα υπέρ 
του εν λόγω κράτους μέλους ή των εν λόγω κρατών μελών. Το Συμβούλιο 
αποφασίζει μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το άρθρο 79 της ΣΛΕΕ ορίζει τα εξής (υπογράμμιση του συντάκτη): 

Άρθρο 79
(πρώην άρθρο 63, σημεία 3 και 4, της ΣΕΚ)

1.   Η Ένωση αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως 
στόχο να εξασφαλίζει, σε όλα τα στάδια, την αποτελεσματική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη καθώς και την πρόληψη της παράνομης 
μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την ενισχυμένη καταπολέμησή 
της. 

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
λαμβάνουν μέτρα σχετικά με τους ακόλουθους τομείς:

α) προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, καθώς και κανόνες για τη χορήγηση 
από τα κράτη μέλη θεωρήσεων και αδειών διαμονής μακράς διαρκείας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στην επανένωση 
οικογενειών,
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β) καθορισμός των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των όρων που 
διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στα άλλα κράτη μέλη,

γ) λαθρομετανάστευση και παράνομη διαμονή, καθώς και απομάκρυνση και 
επαναπατρισμός των παρανόμως διαμενόντων,

δ) καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών.

3. Η Ένωση μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες για την 
επανεισδοχή στις χώρες καταγωγής ή προέλευσης υπηκόων τρίτων χωρών που 
δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους εισόδου, παρουσίας ή διαμονής 
στο έδαφος κράτους μέλους.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν μέτρα ενθάρρυνσης 
και στήριξης της δράσης των κρατών μελών με στόχο τη διευκόλυνση της 
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στο έδαφός 
τους, αποκλειομένης οποιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και 
κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.

5. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν 
τον όγκο των εισερχομένων υπηκόων τρίτων χωρών, προερχομένων από τρίτες 
χώρες, στο έδαφός τους με σκοπό την αναζήτηση μισθωτής ή μη μισθωτής 
εργασίας.

Το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ, το οποίο προτείνεται να προστεθεί στη νομική βάση της πρότασης, 
και το οποίο περιλαμβάνεται στον ίδιο τίτλο και στο ίδιο κεφάλαιο με τα άρθρα 78 και 79 της 
ΣΛΕΕ, ορίζει τα εξής (υπογράμμιση του συντάκτη):

Άρθρο 80
(νέο άρθρο που εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας)

Οι πολιτικές της Ένωσης που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο και η 
εφαρμογή τους διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης 
κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και στο 
οικονομικό επίπεδο. Όποτε απαιτείται, οι πράξεις της Ένωσης που θεσπίζονται 
βάσει του παρόντος κεφαλαίου περιέχουν κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή 
της εν λόγω αρχής.

IΙΙ - Νομολογία σχετικά με τη νομική βάση

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής 
πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, 
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μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»2. 
Επομένως, η επιλογή εσφαλμένης νομικής βάσης μπορεί να δικαιολογήσει την ακύρωση της 
επίμαχης πράξης.

Όσον αφορά τις πολλαπλές βάσεις, πρέπει να διαπιστωθεί εάν η πρόταση:
1. έχει πολλαπλή στόχευση ή αποτελείται από πολλαπλές συνιστώσες, εκ των οποίων η μία 

μπορεί να θεωρηθεί ως κύρια ή δεσπόζουσα ενώ οι άλλες έχουν απλώς παρεμπίπτουσα 
σημασία· ή 

2. επιδιώκει συγχρόνως περισσότερες στοχεύσεις ή αποτελείται από διάφορες συνιστώσες, 
άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ αυτών να είναι δευτερεύουσα και 
έμμεση σε σχέση με την άλλη.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, στην πρώτη περίπτωση η πράξη πρέπει να 
βασίζεται σε μία νομική βάση και δη σε εκείνη που επιβάλλει η κύρια ή δεσπόζουσα 
στόχευση ή συνιστώσα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η πράξη πρέπει να βασιστεί στις 
αντίστοιχες διαφορετικές νομικές βάσεις.3

IV. Σκοπός και περιεχόμενο του προτεινόμενου κανονισμού

Κύριος στόχος του Ταμείου είναι να παρέχει στήριξη για την αποδοτική διαχείριση των 
μεταναστευτικών ροών από τα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας ότι η ΕΕ εξακολουθεί να 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, 
διευκολύνοντας την επιστροφή των προσώπων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής και 
στηρίζοντας λύσεις που αντικαθιστούν τις παράτυπες και ανεξέλεγκτες ροές με ασφαλείς 
διαδρομές που τυγχάνουν ορθής διαχείρισης. Η κύρια πρόκληση που στοχεύει να 
αντιμετωπίσει η πρόταση είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του 
Ταμείου σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, μέσω της δημιουργίας νέων 
μηχανισμών για την κατανομή της χρηματοδότησης για την επιμερισμένη, την άμεση και την 
έμμεση διαχείριση.

Η πρόταση αποτελείται από 61 αιτιολογικές σκέψεις, 35 άρθρα και 8 παραρτήματα.

Οι αιτιολογικές σκέψεις 1 έως 9 θέτουν το πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο της πρότασης, 
συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση, του 
Μαΐου 2015, και [των συμπερασμάτων] του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 
2017, στα οποία τονίζεται η ικανότητα της Ένωσης να συγκεντρώνει τις ευρωπαϊκές και 
εθνικές προσπάθειες αντιμετώπισης της μετανάστευσης και συνεργασίας με αποτελεσματικό 
τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών, και 
επαναβεβαιώνεται η ανάγκη να επιδιωχθεί μια συνολική, πραγματιστική και αποφασιστική 
προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης που αποσκοπεί στην αποκατάσταση του 
ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και μειώνει τις παράτυπες αφίξεις και τον αριθμό θανάτων 
στη θάλασσα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να βασίζονται στην ευέλικτη και συντονισμένη 
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων της Ένωσης και των κρατών μελών. Η 

2 Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Γενικευμένες Δασμολογικές Προτιμήσεις), Συλλογή 1987, σ. 
1439, σκέψη 5· υπόθεση C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σ. I-9097· υπόθεση C-411/06, 
Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σ. I-7585.
3 Βλ. προπαρατεθείσα υπόθεση C-411/06, σκέψεις 46-47.
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μεταναστευτική κρίση έχει επίσης αναδείξει την ανάγκη να μεταρρυθμιστεί το κοινό 
ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και να ενισχυθούν οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο 
Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (ΟΕΕΑ).

Η αιτιολογική σκέψη 10 αναφέρει ότι το ΤΑΜ θα πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες της 
Ένωσης και των κρατών μελών να βελτιώσουν την ικανότητα των κρατών μελών να 
αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις πολιτικές τους σε θέματα ασύλου 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης.

Οι αιτιολογικές σκέψεις 11 έως 30 καθορίζουν τους επιμέρους τομείς και τους στόχους όσον 
αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Η αιτιολογική σκέψη 31 αναφέρει ότι η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης 
θα πρέπει να εστιάζεται σε δραστηριότητες στις οποίες η παρέμβαση της Ένωσης μπορεί να 
προσδώσει πρόσθετη αξία σε σύγκριση με τη δράση του κάθε κράτους μέλους χωριστά. Η 
προβλεπόμενη από τον παρόντα κανονισμό χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να συμβάλει 
ιδίως στην ενίσχυση των εθνικών και ευρωπαϊκών ικανοτήτων στον τομέα του ασύλου και 
της μετανάστευσης. 

Οι αιτιολογικές σκέψεις 32 έως 40 περιέχουν διατάξεις σχετικά με το πώς πρέπει να 
κατανέμονται τα κονδύλια και οι πόροι και πώς πρέπει να επιστρέφονται οι δαπάνες.

Η αιτιολογική σκέψη 41 ορίζει ότι για να συμπληρωθεί η εφαρμογή του στόχου πολιτικής 
στο πλαίσιο του ΤΑΜ σε εθνικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων των κρατών μελών, το ΤΑΜ 
θα πρέπει να παρέχει επίσης στήριξη για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν 
λόγω δράσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τους γενικούς στρατηγικούς σκοπούς εντός του 
πεδίου της παρέμβασης του ΤΑΜ.

Η αιτιολογική σκέψη 42 αναφέρει ότι θα πρέπει να είναι δυνατό να παρέχεται βοήθεια 
έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται στον κανονισμό. 

Οι αιτιολογικές σκέψεις 43 έως 48 περιγράφουν τη σχέση του ΤΑΜ, στην πράξη, με άλλα 
ταμεία και μέσα στον ίδιο θεματικό τομέα.

Οι αιτιολογικές σκέψεις 49 έως 55 περιγράφουν τις μεθόδους εφαρμογής, περιέχουν 
διατάξεις σχετικά με οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη 
και σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ορίζουν τις απαιτήσεις παρακολούθησης, και 
προσδιορίζουν επίσης τη σχέση με τη δράση για το κλίμα.

Οι αιτιολογικές σκέψεις 56 έως 66 περιέχουν διατάξεις σχετικά με την ανάθεση κατ΄ 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, 
και το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας.

Το άρθρο 3 ορίζει ότι ο στόχος πολιτικής του ΤΑΜ είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σύμφωνα με το σχετικό κεκτημένο της Ένωσης για το 
άσυλο και τη μετανάστευση και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ ειδικούς στόχους αποτελούν η ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των 
πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, η στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης 
προς τα κράτη μέλη, καθώς και συμβολή στην ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, και η 
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συμβολή στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και διασφάλιση της 
αποτελεσματικής επιστροφής και επανεισδοχής στις τρίτες χώρες.

Τα άρθρα 1 έως 6 περιέχουν γενικές διατάξεις. Το άρθρο 6 διευκρινίζει ποιες οντότητες είναι 
επιλέξιμες για να λάβουν κονδύλια και στήριξη: κράτη μέλη, τρίτες χώρες, υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες, και νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της 
Ένωσης ή διεθνείς οργανισμοί. 

Τα άρθρα 7 έως 31 καθορίζουν το πλαίσιο χρηματοδότησης και εφαρμογής του ΤΑΜ, το 
οποίο υποδιαιρείται σε τμήματα σχετικά με τη στήριξη και εφαρμογή με επιμερισμένη, άμεση 
και έμμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Στα εν λόγω άρθρα 
περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων 
και την αξιολόγηση. Το άρθρο 9 ορίζει ότι η χρηματοδότηση από το θεματικό μέσο 
χρησιμοποιείται για τις συνιστώσες του, μία εκ των οποίων είναι η παροχή στήριξης στα 
κράτη μέλη που συμβάλλουν στις προσπάθειες αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών. 
Το άρθρο 17 προβλέπει ένα κατ’ αποκοπή ποσό για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία που 
μετεγκαθίσταται, καθώς και για κάθε δικαιούχο.

Τα άρθρα 32 έως 35 περιέχουν μεταβατικές και τελικές διατάξεις.

Τα παραρτήματα I έως VIII καθορίζουν τα κριτήρια για τη χορήγηση χρηματοδότησης σε 
προγράμματα στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, τα εκτελεστικά μέτρα, το πεδίο της 
στήριξης, τις δράσεις που είναι επιλέξιμες για υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης, τους 
βασικούς δείκτες επιδόσεων, τα είδη παρεμβάσεων, τις επιλέξιμες δράσεις για λειτουργική 
ενίσχυση και τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων.

Στο σχέδιο έκθεσης της επιτροπής LIBE προτείνεται να προστεθεί το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ 
στη νομική βάση (βλ. τροπολογία 2), ενώ η προσθήκη αυτή προτάθηκε επίσης με 
τροπολογίες που κατατέθηκαν από διάφορους σκιώδεις εισηγητές στην επιτροπή LIBE (βλ. 
τροπολογίες 161 έως 163).

Αρκετές τροπολογίες που κατατέθηκαν στην επιτροπή LIBE επιδιώκουν επίσης να προστεθεί 
στο άρθρο 3 ο ακόλουθος στόχος του ΤΑΜ (βλ. τροπολογίες 46, 322, 323, 325):
 

διασφάλιση της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών 
μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως έναντι των κρατών μελών που πλήττονται 
περισσότερο από τις εισροές μεταναστών και αιτούντων άσυλο, μεταξύ άλλων 
μέσω πρακτικής συνεργασίας.

Επίσης, πολλές τροπολογίες της επιτροπής LIBE σχετικά με συναφή εκτελεστικά μέτρα στα 
παραρτήματα αναφέρονται στη μετεγκατάσταση και την αλληλεγγύη (βλ. τροπολογίες 137, 
568, 569). 

V - Καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Θα πρέπει καταρχάς να τονιστεί ότι, κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας σχετικά 
με το υφιστάμενο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το ΕΚ πρότεινε ήδη ότι το 
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άρθρο 80 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να προστεθεί στη νομική βάση4. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από 
τη Νομική Υπηρεσία να γνωμοδοτήσει σχετικά με αυτήν την προσθήκη, η οποία κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι ενδείκνυται να προστεθεί η δεύτερη πρόταση του άρθρου 80 της ΣΛΕΕ 
ως κοινή νομική βάση για τα συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με τη μετεγκατάσταση5. Ενώ ο εν 
λόγω κανονισμός εκδόθηκε τελικά χωρίς να συμπεριληφθεί το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ, στο 
ψήφισμά του, της 26ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της 
Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη 
μετανάστευση, το ΕΚ ανέφερε στην πρώτη παράγραφο του ψηφίσματος τα εξής6:

1. επισημαίνει ότι η αλληλεγγύη πρέπει να είναι η αρχή στην οποία βασίζεται 
η δράση της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης· επισημαίνει ότι η αρχή 
της αλληλεγγύης, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 ΣΛΕΕ, καλύπτει τις πολιτικές 
ασύλου, μετανάστευσης και ελέγχου των συνόρων· θεωρεί ότι το άρθρο 80 
παρέχει τη νομική βάση «από κοινού» με τα άρθρα 77-79 ΣΛΕΕ, για την 
εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης σε αυτούς τους τομείς.

Ως εκ τούτου, η θέση του ΕΚ, όπως επιβεβαιώθηκε από την ψηφοφορία στην ολομέλεια επί 
του προαναφερθέντος ψηφίσματος, είναι ότι το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ θα μπορούσε και πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση από κοινού με τις νομικές βάσεις που προτείνονται από 
την Επιτροπή για την παρούσα πρόταση.

Επιπλέον, στη νομική γνωμοδότησή που εξέδωσε το 2013 και στην οποία εξετάζει τη νομική 
βάση του υφιστάμενου Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, η Νομική Υπηρεσία 
αναφέρει ότι η ενσωμάτωση του άρθρου 80 στη Συνθήκη απορρέει από σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης, και ότι η δεύτερη πρόταση του εν λόγω άρθρου συντάχθηκε με 
σκοπό να δημιουργηθεί κάποια μορφή νομικής βάσης με την οποία θα αποτυπώνεται η αρχή 
της αλληλεγγύης σε συγκεκριμένες πολιτικές. Αυτή η δεύτερη πρόταση του άρθρου 80 της 
ΣΛΕΕ, με παρόμοιο τρόπο όπως η ρήτρα ευελιξίας του άρθρου 352, παρέχει στην Ένωση μια 
νομική βάση για να θεσπίζει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να καλύπτει το κενό, όπου οι 
Συνθήκες δεν παρέχουν ρητά ή σιωπηρά τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης, εν προκειμένω, του στόχου, συγκεκριμένα, του να διασφαλίζονται η 
αλληλεγγύη και η δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών7.

Δεδομένου ότι το υφιστάμενο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης βασίζεται στο 
άρθρο 78 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 της ΣΛΕΕ - σχετικά 
με τα μέτρα για ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και σχετικά με μια κοινή 
μεταναστευτική πολιτική και μέτρα για την προώθηση της ένταξης των υπηκόων τρίτων 
χωρών, αντίστοιχα - και δεδομένου ότι ο κανονισμός επιδιώκει συγχρόνως αυτές τις 
στοχεύσεις και συνιστώσες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ 
αυτών να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με την άλλη, τα εν λόγω άρθρα πρέπει να 
αποτελέσουν μέρος της νομικής βάσης της πρότασης.

Τίθεται, επομένως, το ερώτημα κατά πόσο το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ θα πρέπει επίσης να 
αποτελέσει μέρος της νομικής βάσης από κοινού με το άρθρο 78 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ 

4 Βλ. υποσημείωση 1.
5 Βλ. γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΚ του 2013, SJ-0139/13, παράρτημα Ι.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0102.
7 Βλ. γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΚ του 2013, SJ-0139/13, σημεία 27 και 41.
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και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και της ΣΛΕΕ.

Κατά την Επιτροπή, κύριος στόχος της πρότασης είναι να παρέχει στήριξη για την αποδοτική 
διαχείριση της μετανάστευσης από τα κράτη μέλη, αντιμετωπίζοντας την ανάγκη για 
μεγαλύτερη ευελιξία διαχείρισης σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, μέσω 
της δημιουργίας νέων μηχανισμών για την κατανομή της χρηματοδότησης για την 
επιμερισμένη, την άμεση και την έμμεση διαχείριση. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης 
διατάξεις σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη προς τα κράτη μέλη που συμβάλλουν στις 
προσπάθειες αλληλεγγύης και επιμερισμού των ευθυνών (άρθρο 9), και σχετικά με κατ’ 
αποκοπή συνεισφορές για κάθε αιτούντα διεθνή προστασία που μετεγκαθίσταται, καθώς και 
για κάθε δικαιούχο (άρθρο 17). Επομένως, η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει ήδη 
διατάξεις σχετικά με την αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών 
μελών, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο.

Όπως προεκτέθηκε, το σχέδιο έκθεσης της επιτροπής LIBE και οι τροπολογίες που 
κατατέθηκαν στην επιτροπή LIBE εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο σε αυτό το θέμα, 
προσθέτοντας στο άρθρο 3 τον στόχο της διασφάλισης της αλληλεγγύης και της δίκαιης 
κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως προς εκείνους που πλήττονται 
περισσότερο από τις ροές μετανάστευσης και ασύλου, και συμπεριλαμβάνοντας τα σχετικά 
μέτρα εφαρμογής στα παραρτήματα.

Όπως συμπεραίνεται από τη Νομική Υπηρεσία, δεδομένου ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις 
σχετικά με την αλληλεγγύη και τη μετεγκατάσταση προβλέπουν σαφώς τη χρηματοδότηση 
συγκεκριμένων μέτρων για την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και της δίκαιης 
κατανομής ευθυνών, η μνεία στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ θα συμβάλει στη διασφάλιση 
σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τη συμπερίληψη των συγκεκριμένων υπό 
εξέταση μέτρων στην πράξη, υπογραμμίζοντας τον στόχο τους8.

Το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι οι πράξεις της Ένωσης που θεσπίζονται βάσει του 
κεφαλαίου που αφορά τις πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη 
μετανάστευση (άρθρα 77 έως 80 της ΣΛΕΕ) περιέχουν κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή 
της αρχής της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο. Όπως προεκτέθηκε ανωτέρω, η παρούσα πρόταση 
της Επιτροπής, όπως προτείνεται επίσης να τροποποιηθεί, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με 
τα μέτρα αυτά. Δεδομένου ότι ο προτεινόμενος κανονισμός επιδιώκει συγχρόνως αυτές τις 
στοχεύσεις, που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, χωρίς να είναι δευτερεύουσες ή έμμεσες 
σε σχέση με τις στοχεύσεις και τις συνιστώσες που σχετίζονται με το άρθρο 78 παράγραφος 2 
της ΣΛΕΕ και με το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να βασιστεί επίσης 
στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ. 

VI – Συμπέρασμα και σύσταση

Με βάση την προηγηθείσα ανάλυση, το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ θα μπορούσε να προστεθεί στο 
άρθρο 78 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4 της ΣΛΕΕ, ώστε να 
αποτελέσει τη νομική βάση της πρότασης.

8 Βλ. γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΚ του 2019, SJ-0088/19, σημείο13.
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Κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Φεβρουαρίου 2019, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
αποφάσισε, συνεπώς, με 11 ψήφους υπέρ, 6 ψήφους κατά και καμία αποχή9, να συστήσει 
στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να 
συμπεριλάβει στην έκθεσή της σχετικά με τον φάκελο το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ ως πρόσθετη 
νομική βάση.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

9 Ήσαν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Pavel Svoboda (πρόεδρος), Jean-Marie Cavada, 
Mady Delvaux (αντιπρόεδροι), Gilles Lebreton (συντάκτης γνωμοδότησης), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 
Κώστας Χρυσόγονος, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho 
e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


